2013 METŲ LFF III LYGOS KAUNO APSKRITIES PIRMENYBIŲ
NUOSTATAI
BENDROJI DALIS
1. Šie nuostatai nustato 2013 metų LFF III lygos Kauno apskrities pirmenybių
(KAFF pirmenybių) organizavimo ir vykdymo tvarką, o taip pat reglamentuoja
kitus su KAFF pirmenybių organizavimu ir vykdymu susijusius klausimus;
2. Nuostatai įsigalioja juos patvirtinus KAFF ir galioja iki 2014 metų KAFF varžybų
nuostatų patvirtinimo;
PIRMENYBIŲ TIKSLAS
1. KAFF pirmenybių tikslas - populiarinti futbolą, skatinti įvairaus amžiaus žmones,
aktyviai dalyvauti sportinėje veikloje, turiningai praleisti laiką.
2. KAFF pirmenybių uždavinys - vykdyti stipriausių komandų atranką, dalyvauti
aukštesnio lygio varžybose ir čempionatuose.
ORGANIZATORIAI
1. KAFF pirmenybes organizuoja Kauno apskrities futbolo federacija. Varžybų vyr.
teisėjas - Saulius Dirda (+3706577227), varžybų vyr. sekretorius - Valdas
Knyzelis (+37065514707), sekretorius - Marius Klimašauskas (+37065059642)
PIRMENYBIŲ VYKDYMO DATA IR LAIKAS
1. 2013 m. gegužės - spalio mėn. Konkretus pirmenybių vykdymo laikas
suderinamas su dalyvaujančiomis komandomis, nurodomas pirmenybių
tvarkaraštyje.
PIRMENYBIŲ DALYVIAI IR SĄLYGOS
1. KAFF pirmenybės vykdomos pusantro rato sistema, pirmajame rate komandos
tarpusavyje sužaidžia po vieną kartą (aikštės šeimininkai nustatomi burtų keliu), o
antrajame rate ekipos kovoja dėl 1-6 ir 7-11 vietų.
2. Kauno apskrities futbolo pirmenybėse dalyvauja 11 komandų:
Kauno FC „Hegelmann Litauen“
Kauno „Triobet“
Raseinių „Danspin“
Kauno FK „United“
1

Kauno FK „Oniksas“
Kauno „Celsis“
Kauno FK „Visas Labas“
Kauno F.B.K.„Kaunas-2“
Kėdainių „J.R. Nevėžis-2“
Kėdainių FK „Kėdainiai“
Kauno FM „Tauras“
3. KAFF pirmenybių tvarkaraštį tvirtina pirmenybių KAFF prezidentas Romanas
Levinskas;
4. KAFF pirmenybėse žaidžiami du kėliniai po 45 minutes su 15 minučių pertrauka.
Pirmenybėse už pergalę skiriami 3 taškai, už lygiąsias - 1 taškas, už pralaimėjimą
- 0 taškų;
5. Komandų užimamos vietos nustatomos pagal surinktų taškų sumą. Dviem
komandoms surinkus vienodai taškų, bus sužaistos papildomos rungtynės dėl
nugalėtojų vardo išaiškinti. Trims ir daugiau komandų surinkus vienodai taškų,
bus surengtas vieno rato turnyras.
1. Dviem komandom, surinkus vienodai taškų, aukštesnę vietą lems (eilės
tvarka):
a) tarpusavio susitikimo rezultatas;
b) bendras įmuštų bei praleistų įvarčių skirtumas;
c) didesnis įmuštų įvarčių skaičius;
d) didesnis pergalių skaičius;
e) geltonos, raudonos kortelės.
Jeigu daugiau nei dviem komandom, surinkus vienodai taškų, aukštesnę
vietą lems (eilės tvarka):
a) tarpusavio susitikimo rezultatai: taškai (tarpusavyje sužaistų
rungtynių), įvarčių skirtumas (tarpusavyje sužaistų rungtynių);
b) bendras įmuštų bei praleistų įvarčių skirtumas;
c) didesnis įmuštų įvarčių skaičius;
d) didesnis pergalių skaičius;
e) geltonos, raudonos kortelės.
6. KAFF pirmenybėse žaidėjų keitimų skaičius rungtynių metu nėra ribojamas,
tačiau iki rungtynių pabaigos likus 10 min. komanda gali atlikti tik 2 (du)
keitimus, jei tai nėra traumos atvejis.
7. Rungtynių metu komanda „šeimininkė“ privalo užtikrinti minimalias medicinines
priemones.
VARŽYBŲ VYKDYMO VIETA
1. Komanda - aikštės “šeimininkė” privalo paruošti futbolo taisyklėms atitinkančią
aikštę, išskyrus atvejį kuomet aikštę skiria KAFF:
 tinkanti futbolo varžyboms veja,
 vartai su tinklais,
 linijos,
 vėliavėlės
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2. Jeigu aikštė rungtynėms yra neparuošta ir yra netinkamos kokybės, komandai
“šeimininkei” įskaitomas pralaimėjimas, o teisėjams už neįvykusias rungtynes
sumokama pilna piniginė suma, kuri numatyta už teisėjavimą varžybose.
3. Sprendimas apie aikštės paruošimą ir atitikimą varžybų vykdymui – priima
varžyboms teisėjauti pasirinkta teisėjų brigada.
KOMANDŲ REGISTRACIJA
1. Kauno apskrities futbolo pirmenybių dalyviai registruojami iki 2013 m. balandžio
27 d. Registracija vyksta Kauno apskrities futbolo federacijoje, Aukštaičių g. 51
Kaunas ir elektroniniu paštu, adresu: valdas@kaff.lt
2. Komandos KAFF pirmenybėms registruoja ne daugiau kaip 30 žaidėjų;
3. Registracijai komandos pateikia: komandos paraišką su gydytojo viza ir
dokumentą patvirtinantį nario mokesčio sumokėjimą.
ŽAIDĖJŲ STATUSO IR TRANSFERŲ TAISYKLĖS
1. KAFF organizuojamose pirmenybėse komandos gali registruoti ne daugiau kaip 5
(penkis) žaidėjus iš LFF I lygos. Žaidėjų iš LFF II lygos registracija neribojama.
2. LFF I ir II ir III lygų pirmenybėse 5 (penki) žaidėjai iš pagrindinės Komandos gali
žaisti už antrąją Komandą, kuri žaidžia žemesnėje lygoje, ir 5 (penki) žaidėjai iš
antrosios Komandos gali žaisti už pagrindinę komandą.
3. Rungtynėse gali žaisti klubo nariai gimę, 1994/1995 metais ir jaunesni, kurie
atstovauja klubą Lietuvos vaikų ir jaunių čempionatuose;
DRAUSMINĖS TAISYKLĖS
1. KAFF Drausmės komisija sudaro pirmininkas Edmundas Zienius, pirmininko
pavaduotojas Gercas Žakas, Romas Pikčilingis, Romanas Levinskas, Saulius
Dirda
2. Į protokolą neįrašytas asmuo negali dalyvauti rungtynėse;
3. Į protokolą draudžiama įrašyti žaidėją, neturinti teisės dalyvauti rungtynėse:
(neregistruotas KAFF pirmenybėms, drausminės nuobaudos, suspendavimas,
dikvalifikacija.); komandai pažeidus šį punktą skiriamas pralaimėjimas 0:3, ir
100 (vienas šimtas) litų nuobauda. Komandai neatvykus į rungtynes įskaitomas
pralaimėjimas 0:3 ir skiriama 100 (vienas šimtas) litų nuobauda. Abiem
komandoms pažeidus šį punktą skiriami 0 (nulis) taškų ir piniginė bauda 100
(vienas šimtas) litų pažeidus šį punktą du kartus komanda yra šalinama iš
pirmenybių.
4. Komandos KAFF Drausmės komisijos skirtas pinigines nuobaudas privalo
susimokėti per 5 (penkias) darbo dienos nuo nuobaudos įsigaliojimo datos.
Nesumokėjusi baudos iki nurodytos datos, komandai artimiausiose rungtynėse yra
įskaitomas techninis pralaimėjimas - 0:3.
5. KAFF pirmenybėse žaidėjas, gavęs trečią, penktą įspėjimus praleidžia vienerias
rungtynes, gavęs septintą, devintą įspėjimus praleidžia ne mažiau nei dvejas
rungtynes; pašalintas iš rungtynių žaidėjas - praleidžia ne mažiau nei vienerias
rungtynes;
6. Komandos gali pateikti protestą raštu varžybų vyr. teisėjui per 24 val.
sumokėjusios KAFF 50 litų užstatą. Teigiamai išsprendus protestą, užstatas yra
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grąžinamas. Po rungtynių komandos vadovas informuoja teisėją dėl protesto,
rungtynių teisėjas pažymi tai protokole. Taip pat protestą po rungtynių esant
teisėjams gali paduoti trečias asmuo - būtent to diviziono komandos vadovas arba
varžybų organizatoriai;
7. Pirmenybių organizatoriai pasilieka teisę bausti komandas, klubus, žaidėjus už
KAFF ar Dalyvių tiesioginį ar netiesioginį kaltinimą šališkumu, ar abejojimą jų
sąžiningumu viešuose pasisakymuose nesant tam pakankamai pagrįstų objektyvių
įrodymų; nedrausmingą elgesį turnyre, organizatorių ir kitų dalyvių
diskretitavimą, pašalinant klubą, komandą, žaidėją iš pirmenybių. Drausmines
nuobaudas skiria drausminė komisija;
8. KAFF ar Dalyvių tiesioginis ar netiesioginis kaltinimas šališkumu, ar abejojimas
jų sąžiningumu viešuose pasisakymuose nesant tam pakankamai pagrįstų
objektyvių įrodymų;
9. Pirmenybių komandos nesutinkančios su KAFF drausminės komisijos sprendimu
(KAFF komisijos) turi teisę per 72 val., sumokėję 500 lt. mokestį pateikti
apeliaciją LFF Drausmės komitetui;
10. KAFF pirmenybėse, klubui ar komandai, pasitraukusiai iš jų nesužaidus pusės (50
%) rungtynių, jos pasiekti rezultatai anuliuojami. Klubui ar komandai sužaidus
pusę ar daugiau rungtynių, jos pasiekti rezultatai paliekami, o nesužaistose
rungtynėse užskaitomi pralaimėjimai rezultatu 0:3;
11. Komandai rungtynių metu surinkusiai 5 (penkias) geltonas korteles yra skiriama
50 (penkiasdešimt) litų nuobauda; Komanda privalo skirtą nuobaudą sumokėti iki
artimiausių rungtynių, laiku nesumokėjus yra skiriamas pralaimėjimas 0:3.
Komandos žaidėjui gavus raudoną kortelę (už tyčinį ar nesportinį elgesį) yra
skiriama 50 (penkiasdešimt) litų nuobauda. Komanda privalo skirtą nuobaudą
sumokėti iki artimiausių rungtynių, laiku nesumokėjus komandai yra skiriamas
pralaimėjimas 0:3
TEISĖJAS
1. KAFF pirmenybėms teisėjų brigadas skiria KAFF pirmenybių vyr. teisėjas. Šis
sprendimas yra galutinis ir negali būti apskųstas;
2. Rungtynėms vadovauja aikštės teisėjas, 2 teisėjo asistentai;
3. Komandos rungtynių metu privalo devėti tvarkingą, futbolo taisykles atitinkančią
aprangą. Už netvarkingą aprangą komandai yra skiriama 50 (penkiasdešimt) litų
bauda.
4. Rungtynių teisėjas, prieš prasidedant rungtynėms, gali pareikalauti pateikti abiejų
komandų varžybų dalyvių licencijas. Žaidėjai, kurių varžybų dalyvių licencijos
nebuvo pateiktos rungtynių teisėjui, negali būti registruojami rungtynių protokole;
5. Komandų vadovai ar kiti atsakingi asmenys, prieš rungtynes (20 min iki jų
pradžios), privalo užpildyti rungtynių protokolą; Laiku neužpildžius rungtynių
protokolo yra skiriama 20 (dvidešimt) litų nuobauda.
6. Techninėje atsarginių žaidėjų zonoje draudžiama rūkyti, vartoti alkoholinius
gėrimus ir šiuškšlinti;
7. Teisėjams pareikalavus, aprangą į rezervinę keičia "svečių" komanda;
NENUMATYTI ATVEJAI
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8. Visus nuostatuose nenumatytus atvejus sprendžia KAFF Drausmės komitetas,
kuris vadovaujasi bendrais 2013 m. Lietuvos futbolo federacijos varžybų
nuostatais ir kurio sprendimai yra galutiniai.
APDOVANOJIMAI
1. Pirmenybių nugalėtojai apdovanojami taure ir medaliais, antros ir trečios vietos
komandos medaliais. Visos komandos apdovanojamos KAFF diplomais. Geriausi
žaidėjai individualiais prizais.
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